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CÂMARA MUNICIPAL DE 
VIANA DO ALENTEJO 

 

______________ 

 ____________   __________  

 ____________   ___________  

ATA N.º 14/2016 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DE CÂMARA DE 15 / 06 / 2016 

PRESENÇAS 

PRESIDENTE: BERNARDINO ANTÓNIO BENGALINHA PINTO 
VEREADORES: JOÃO ANTÓNIO MERCA PEREIRA 
                          JOÃO LUIS BATISTA PENETRA 
                          PAULO JOSÉ CACHOLA MANZOUPO 

HORA DE ABERTURA: 14:30 HORAS                                                                                  HORA DE ENCERRAMENTO: 18:30 HORAS 

 FALTAS JUSTIFICADAS 

 ROSA MARIA PIMENTEL BARROS DA COSTA, Vereadora, por 
 motivo de doença 

 FALTAS INJUSTIFICADAS 

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA REFERENTE AO DIA 08/06/2016 

 

 

CAIXA  ................................................................................................................................................................................. 4.283,35 € 

FUNDOS DE MANEIO  ......................................................................................................................................................... 3.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 1 – MARIA SALOMÉ CORREIA PIRES  ................................................................................................. 1.000,00 € 

FUNDO DE MANEIO 2 – JOSÉ LUIS CURTO BANHA ............................................................................................................ 1.500,00 € 

FUNDO DE MANEIO 3 – FLORBELA DA LUZ DESCALÇO FERNANDES  ................................................................................. 1.000,00 € 

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS .......................................................................................................         1.316.692,43 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00000345430  ....................................................................................................................  576.158,54 €   

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00004293431  ...................................................................................................................      21.846,52 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005537330 .......................................................................................................................... 8.509,57 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00005684950  ....................................................................................................................... 19.490,45 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006168050  ......................................................................................................................... 5.430,67 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006435350  ....................................................................................................................... 93.551,22 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006542530 – FEDER  ...................................................................................................      150.560,04 € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006668250  ...............................................................................................................................         - € 

C. G. D. – CONTA N.º 0035/00006684450  ...............................................................................................................................         - € 

B. S. T. – CONTA N.º 0018/10814784001  .....................................................................................................................  170.111,24 € 

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579668 ..................................................................................................................  28.956,83 €  

C. C. A. M. – CONTA N.º 0045/40122579743  ............................................................................................................      101.120,12 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00102934558  .................................................................................................................    90.092,82 € 

NOVO B. – CONTA N.º 0007/00219692682  .................................................................................................................... 50.864,41 € 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES ....................................................................................................................................  1.320.975,78 € 

DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS .........................................................................................................................................  1.170.911,74 € 

DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  ................................................................................................................................... 150.064,04 € 
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O senhor Presidente declarou aberta a reunião às catorze horas e trinta minutos, cuja ordem de 

trabalhos da mesma foi a seguinte:   

1. Proposta de aprovação da ata em minuta;  -----------------------------------------------------------------------------  

2. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016;  --------------------------  

3. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de junho de 2016;  -------------------------  

4. Informação sobre a atividade da Câmara;  ------------------------------------------------------------------------------  

5. Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística;  -----------------------------------------  

6. Proposta de ratificação da 15.ª Proposta de alteração ao Orçamento da Despesa;  ------------------------  

7. Proposta de ratificação da 9.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  --------------------------------  

8. Proposta de aprovação da 16.ª alteração ao Orçamento da Despesa;  -----------------------------------------  

9. Proposta de aprovação da 10.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais;  ------------------------------  

10. Proposta de aprovação da 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos;  ----------------------------  

11. Proposta de aprovação da 2.ª revisão ao Orçamento da Receita;  -----------------------------------------------  

12. Proposta de emissão de parecer sobre o licenciamento para exploração de Pedreira, sita na Herdade 

das Perdizes, em Viana do Alentejo;  ------------------------------------------------------------------------------------  

13. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de maio de 2016, que concedeu a 

isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido solicitada pela 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e 

Aguiar, para a realização de um arraial popular no dia 3 de junho de 2016, na Quinta da Joana;  ------  

14. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de maio de 2016, que concedeu 

licença de ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de 

Viana do Alentejo e Aguiar, para a realização de um arraial popular no dia 3 de junho de 2016, na 

Quinta da Joana;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

15. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 3 de junho de 2016, que concedeu 

licença ao Clube BTT de Aguiar, para a realização da prova desportiva “II Trail Running do Clube BTT 

de Aguiar”, no dia 12 de junho de 2016;  -------------------------------------------------------------------------------  

16. Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar (comparticipação 

nas despesas de conclusão do processo de legalização do campo de futebol);  ------------------------------  

17. Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” 

(comparticipação nas atividades / festa de aniversário);  ----------------------------------------------------------  

18. Proposta de aprovação de Declaração de Aceitação de Parceria entre o Município e a Cáritas 

Arquidiocesana de Évora;  --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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19. Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo (material 

didático e pedagógico para o Ensino Pré-Escolar);  ------------------------------------------------------------------  

20. Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares “Seara Nova” 

(apoio ao Grupo de Teatro da Secção Cultural “O Restolho”);  ---------------------------------------------------  

21. Proposta de transferência de verba para o Sporting Clube de Viana do Alentejo;  --------------------------  

22. Proposta de transferência de verba para o Sport Club Alcaçovense;  -------------------------------------------  

23. Proposta de emissão de parecer desfavorável relativamente à constituição de compropriedade nos 

prédios rústicos denominados “Marmeleira”, após audiência prévia;  -----------------------------------------  

24. Proposta de fixação de preços de ocupação de tendas e stands na Feira do Chocalho de 2016;  -------  

25. Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 3 de junho de 2016 que aprovou o 

número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2016”, o 

preço das respetivas inscrições e o preço das refeições;  

26. Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso; ---------------------------------  

27. Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso;  --------------------------------  

28. Proposta de aprovação do Programa Preliminar da Empreitada de Requalificação do Centro Histórico 

de Viana do Alentejo – Fase 2;  --------------------------------------------------------------------------------------------  

29. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos 

plurianuais decorrentes da adjudicação da Empreitada de Requalificação do Centro Histórico de Viana 

do Alentejo – Fase 2;  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

30. Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos compromissos 

plurianuais decorrentes da aquisição de um autocarro;  -----------------------------------------------------------  

31. Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

32. Proposta de alteração da propriedade do lote n.º 32 sito na ZIVA, passando de José Manuel Letras 

Baião para João Luis Serpa Baião.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

O senhor Presidente informou que a senhora Vereadora Rosa Barros da Costa continua doente e por esse 

motivo impossibilitada de comparecer à reunião. Propôs a justificação da respetiva falta, a qual, 

mediante votação por escrutínio secreto, foi justificada por unanimidade. Todos os membros de 

executivo endereçaram à senhora Vereadora votos de rápida recuperação. --------------------------------------  

Período de antes da ordem do dia – Nos termos do artigo 52.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, foi declarado aberto o período de antes da ordem do dia: 

Neste período o senhor Vereador João Penetra manifestou a sua satisfação por ver na ordem de 

trabalhos da reunião de hoje um ponto relacionado com a futura empreitada da segunda fase da 
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Requalificação do Centro Histórico de Viana do Alentejo. Sublinhou contudo a importância de não 

descurar a possibilidade de apresentação de candidatura a fundos comunitários para a execução da 

primeira fase da Requalificação do Centro Histórico de Alcáçovas. Acrescentou que na sequência da 

Requalificação do Paço dos Henriques é expectável uma afluência maior à zona histórica da vila pelo que, 

em sua opinião, será de avançar com a candidatura.  -----------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente, referindo-se à expressão “descurar” utilizada pelo senhor Vereador João Penetra, 

disse que em caso algum se trata de “descurar” pois o Município está a tentar candidatar o maior 

número possível de projetos. Contudo, disse o senhor Presidente que à semelhança do que sucedeu no 

anterior Quadro Comunitário de Apoio também agora foi indicado que “escolhêssemos o projeto 

prioritário!”. O senhor Presidente acrescentou não ser uma decisão fácil pois há diversas áreas a 

necessitar de intervenção e só se pode escolher uma. Foi neste contexto que o Centro Histórico de Viana 

foi indicado embora não estejam esquecidas outras necessidades nomeadamente o Centro Histórico de 

Alcáçovas e o núcleo de Aguiar.  --------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vereador João Penetra, quanto à freguesia de Aguiar, referiu que em sua opinião a prioridade 

será o Pavilhão.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Presidente disse que a CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo, em matéria de regeneração urbana, indicou que apenas deveria ser indicado um projeto por 

Município e foi nessa sequência que o Centro Histórico – 2.ª fase foi priorizado por se considerar ser o 

projeto mais urgente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- O senhor Vice-Presidente referiu que se existirem oportunidades e dentro das possibilidades do 

Município, há uma diversidade de questões a equacionar. No tocante ao Centro Histórico de Alcáçovas 

“se só houver possibilidade de financiamento dos pavimentos, as redes de água que precisam de ser 

substituídas ficam por fazer ou o Município tem verba, por si só, para executar este trabalho?”. ------------- 

- O senhor Presidente recordou que o ideal teria sido executar as duas fases da Reabilitação do Centro 

Histórico de Viana logo em 2013 e não só a primeira fase como aconteceu mas como é importante 

recordar, o investimento em causa teve de ser repartido em duas fases, até para maior garantia de 

aprovação do investimento referente à primeira fase. Acrescentou que a dotação inerente ao Aviso do 

novo Quadro Comunitário de Apoio ao qual agora se vai candidatar a segunda fase do Centro Histórico de 

Viana é de dezoito vírgula sete milhões de euros para trinta Municípios. Disse ainda o senhor Presidente 

que em sua opinião isto reflete que o Quadro foi desenhado para os Municípios estruturantes e os outros 

– esses tais trinta no qual o de Viana se inclui – ficam “apenas” com a verba já referida. ------------------------ 

- O senhor Vice-Presidente referiu que tem vindo a notar “alguma movimentação nas redes sociais” 

sobre a alteração das equipas de recolha dos resíduos sólidos urbanos. Exibiu algumas fotografias 
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retiradas das redes sociais sendo visível numa delas um sofá velho colocado junto a um ecoponto perto 

da Praça da República em Alcáçovas. Noutra fotografia são visíveis ramos de árvores a sobressaírem do 

ecoponto. Disse o senhor Vice-Presidente que com estes comportamentos por parte de algumas pessoas, 

“nem que houvesse vinte brigadas a tirar lixo, seria possível manter as vilas limpas”. O senhor Vice-

Presidente acrescentou que no caso do sofá velho, a sua colocação junto ao ecoponto foi efetuada na 

noite que antecedeu o feriado de 10 de junho. Disse ainda o senhor Vice-Presidente que está 

amplamente divulgado, inclusive no Boletim Municipal, um número telefónico do Município para onde os 

munícipes podem ligar e pedir que lhe vão buscar a casa os monstros domésticos. Referiu o senhor Vice-

Presidente que ao Município não é possível fazer mais e melhor, cabendo a alguns munícipes alterar os 

seus comportamentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O senhor Vice-Presidente informou que está constituída a nova Comissão de Toponímia, tendo sido 

cooptados três cidadãos, um de cada freguesia do concelho: Francisco José Baião, de Viana do Alentejo; 

Mariana Pereira, de Aguiar e João Ilhéu, de Alcáçovas. -------------------------------------------------------------------- 

Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos: 

Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta – A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a 

ata em minuta, no final da reunião, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto dois) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016 – Não foi 

posta a aprovação a ata relativa à reunião ordinária de 4 de maio de 2016, dado não haver quórum para 

o efeito, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 34.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.  ----------------------------------------------------------------  

Ponto três) Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária de 1 de junho de 2016 – A 

Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 1 de junho de 2016.  ----------------  

Ponto quatro) Informação sobre a atividade da Câmara – Relativamente à atividade da Câmara no 

período compreendido entre 1 de junho e a presente data, o senhor Presidente informou o seguinte: ---- 

- No dia 2 de junho, nos Paços do Município, entregou os Diplomas de Competências Básicas em TIC – 

Tecnologias da Informação e Comunicação, em conjunto com técnicos da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, aos formandos do Concelho que frequentaram o referido Curso, 

promovido pela CIMAC, vocacionado para a população mais sénior. Estes formandos, após frequência do 

curso, realizaram o exame conducente à obtenção do Diploma de Competências Básicas em TIC - 

Tecnologias da Informação e Comunicação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 3 de junho comemorou-se o Dia do Pólo de Viana do Alentejo, da Universidade Popular Túlio 

Espanca/Universidade de Évora. Esteve presente na receção aos alunos e formadores dos Polos de 
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Alandroal, Portel, Canaviais e Escola Comunitária de São Miguel de Machede no Santuário de Nossa 

Senhora d’Aires. O período da manhã foi composto, para além da referida receção, por uma visita guiada 

ao Santuário de Nossa Senhora d’Aires e por uma Mega Aula de Atividade Física Sénior. De seguida, teve 

lugar um Almoço-Convívio para todos os alunos e formadores no Salão dos Bombeiros Voluntários de 

Viana do Alentejo, onde esteve presente todo o executivo em regime de permanência. Na parte da 

tarde, decorreu uma Sessão Cultural no Cineteatro Vianense, que após a Sessão de Boas Vindas contou 

com a participação do Coro Sénior de Oriola (Pólo de Portel), do Grupo “Dança Kids”- Casa do Povo de 

Canaviais (Pólo de Canaviais), da Tuna Académica do Pólo de Alandroal, do Grupo de Teatro de Alcáçovas 

e do Pólo de Viana do Alentejo. Esteve também presente nestas comemorações o Professor Doutor 

Bravo Nico, Diretor da Universidade Popular Túlio Espanca/Universidade de Évora. ----------------------------- 

- No dia 5 de junho o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente na Caminhada do Ambiente, 

organizada pela Junta de Freguesia de Viana do Alentejo e pela UCC – Unidade de Cuidados da 

Comunidade de Viana do Alentejo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 6 de junho, teve lugar no Salão da Junta de Freguesia de Viana o Alentejo, a sessão de 

apresentação aos responsáveis da Câmara Municipal de Viana do Alentejo das propostas de intervenção 

local elaboradas pelos alunos de Geografia do 11.º ano, da Escola Básica e Secundária Dr. Isidoro de 

Sousa, do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, no âmbito do projeto “Nós 

Propomos!”. Consigo estiveram presentes o Chefe do seu Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho 

e o senhor Vereador Paulo Manzoupo. Estiveram ainda presentes a professora de Geografia dos 

referidos alunos, Maria João Moreira, a Diretora do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo, Maria Manuel Aleixo, o Professor Luís Moreno (em representação do IGOT-UL – Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa) e o Professor Jorge Mata (em 

representação do Ministério da Educação / DGEstE-Alentejo – Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares – Alentejo. O projeto “Nós Propomos!”, promovido pelo IGOT-UL – Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, visa incutir junto da população mais jovem 

princípios para uma cidadania mais ativa. O projeto passa por estimular os alunos, no âmbito da 

disciplina de Geografia, a desenvolver um trabalho em equipa, ao longo de um ano letivo, de 

identificação de problemas no seu território de residência e de elaboração de propostas de resolução ou 

de melhoria. Os alunos do AEVA – Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo responderam ao apelo 

e propuseram: a criação de um Canil Municipal, a criação de um Centro de Interpretação Cultural e o 

aproveitamento das Potencialidades da Agricultura Local. Na ocasião manifestou o grande interesse das 

propostas e fez algumas sugestões de posterior trabalho e discussão, no sentido de adequar as 

intervenções contempladas às reais necessidades, em função dos condicionalismos, tendo em conta os 
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meios possíveis de mobilizar. Os alunos apresentaram as suas propostas no Seminário Nacional “Nós 

Propomos! – Cidadania e Inovação da Educação Geográfica 2015-2016”, que decorreu no IGOT-UL - 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. ---------------------------------- 

- No dia 6 de junho o senhor Vice-Presidente esteve presente, em Campo Maior, no encerramento oficial 

da 2.ª campanha “É Tempo de Ajudar!” desenvolvida no âmbito do Programa “Tempo para Dar”, da 

Associação Coração Delta. Durante o mês de abril, com o contributo solidário das populações de quinze 

concelhos do Norte Alentejano e do Alentejo Central, entre os quais Viana do Alentejo, foram angariados 

produtos de higiene para idosos, numa parceria da referida Associação com os municípios, as superfícies 

comerciais Intermaché e as Lojas Alentejo. De destacar a recolha de 80 kits de higiene para idosos no 

concelho de Viana do Alentejo, iniciativa que contou com a colaboração de 20 voluntários locais. Cada kit 

é composto por creme hidratante/óleo de amêndoas doces, gel de banho, champô, sabonetes, 

desodorizante, pasta e escova de dentes e soro fisiológico. A sinalização e a distribuição dos kits aos 

idosos caberá às instituições sociais do Concelho. ------------------------------------------------------------------------ 

- No dia 7 de junho, esteve presente, em Beja, na Sessão da Assembleia Intermunicipal da AMGAP – 

Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, da qual o município de Viana do 

Alentejo faz parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 8 de junho o senhor Vereador Paulo Manzoupo esteve presente nas celebrações do Dia Olímpico 

2016 nas Piscinas Municipais de Cuba. Esta iniciativa foi organizada em parceria pelo Comité Olímpico de 

Portugal, o Clube da Natureza de Alvito e o Município de Cuba e contou novamente com o apoio da 

AMCAL – Associação de Municípios do Alentejo Central, da qual o município de Viana do Alentejo faz 

parte. Durante o período da tarde, cerca de 150 alunos do 1.º ciclo oriundos dos municípios de Alvito, 

Cuba, Viana do Alentejo e Vidigueira tiveram a oportunidade de experimentar e competir num conjunto 

de modalidades desportivas, educativas e culturais, entre as quais corridas de velocidade, lançamento do 

peso e salto em comprimento, perícias de bicicleta, tração de corda e provas de natação. --------------------- 

- No dia 9 de junho, ele próprio, o senhor Vice-Presidente, o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o 

senhor Vereador João Penetra estiveram presentes na inauguração da exposição “Santa Casa da 

Misericórdia de Viana do Alentejo: 500 anos de História”, de Fátima Farrica, no Castelo de Viana do 

Alentejo. A exposição, que surge no âmbito das comemorações dos 500 anos da fundação da Santa Casa 

da Misericórdia de Viana do Alentejo, pretende ser uma retrospetiva dos 500 anos de história da 

instituição, que ao longo de séculos prestou assistência aos mais desfavorecidos. Esta mostra foi 

inaugurada no dia 9 de junho, Dia Internacional dos Arquivos, como forma de alertar para a importância 

da preservação e da divulgação histórica. Esta exposição é promovida pelo Município de Viana do 
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Alentejo e pela Santa Casa da Misericórdia de Viana do Alentejo e conta com o apoio da Junta de 

Freguesia de Viana do Alentejo e da Direção-Regional de Cultura do Alentejo. ------------------------------------ 

- No dia 9 de junho, juntamente com o senhor Vice-Presidente, o senhor Vereador Paulo Manzoupo, o 

senhor Vereador João Penetra e o seu Chefe do Gabinete de Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve 

presente na inauguração da 14.ª edição da Festa da Primavera, em Aguiar. Esta festa, que decorreu entre 

os dias 9 e 12 de junho, contou com muita música, desporto, exposições, jogos tradicionais, dança e 

animação. Apesar de não ter sido ainda realizada a reunião de avaliação do evento e haver decerto 

questões a melhorar, considera-se ainda que o balanço é globalmente positivo. A pensar na camada mais 

jovem da população, foi criado um espaço infantil, que incluiu pinturas faciais. Ao longo destes quatro 

dias, vários foram os espetáculos e iniciativas, entre elas a atuação da TAUÉ – Tuna Académica da 

Universidade de Évora, o concerto com Os Aurora, a Caminhada da Primavera (organizada pela 

Associação de Caçadores e Pescadores de Aguiar), concerto de música quinhentista com Ensemble 

Eborensis (organizado pela Junta de Freguesia de Aguiar), o espetáculo de folclore a cargo do Rancho 

Folclórico Flor do Alto Alentejo, o II Trail Running (organizado pelo Clube BTT de Aguiar), o Torneio de 

Malha (promovido pela Junta de Freguesia de Aguiar). Como já vem sendo hábito, o Município ofereceu 

uma sardinhada à população no último dia do certame. O encerramento da Festa da Primavera esteve a 

cargo de Rouxinol Faduncho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- No dia 11 de junho, juntamente com o senhor Vereador Paulo Manzoupo e o Chefe seu do Gabinete de 

Apoio Pessoal – Miguel Bentinho, esteve presente na inauguração da exposição “Documentos para a 

História de Viana, Alcáçovas e Aguiar: mostra documental”, da autoria de Fátima Farrica, promovida pelo 

Município de Viana do Alentejo com o apoio das juntas de freguesia do concelho. Embora esta iniciativa 

esteja integrada no programa da Festa da Primavera, a mesma estará patente ao público até ao dia 26 

de junho, no salão da Junta de Freguesia de Aguiar. Esta exposição, que resulta de reproduções de 

documentos do Arquivo Histórico Municipal relativo às três freguesias do concelho, surge no âmbito das 

Comemorações dos 500 anos da atribuição do Foral Manuelino de Aguiar e também no âmbito do 

Projeto Conhecer a História, que teve início em 2013 e que visa a investigação, a preservação e a 

divulgação da história e do património do Concelho. ---------------------------------------------------------------------- 

- No dia 14 de junho, participou na reunião mensal do Conselho Intermunicipal  da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, em Évora. ------------------------------------------------------------------------------ 

- No dia 14 de junho o senhor Vice-Presidente com dois técnicos do Município estiveram presentes numa 

Reunião de Trabalho, na AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo, 

sobre “Estudo de Diagnóstico e Caracterização das Entidades Gestoras e das Redes de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais em Baixa dos Municípios da AMGAP - Associação de 
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Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo”, em Beja. Os princípios básicos deste Estudo são: 

respeito pelas competências e a autonomia política, financeira e administrativa dos Municípios na gestão 

pública do abastecimento de água e de tratamento de águas residuais; Melhoria da qualidade dos 

serviços prestados, garantindo a adequada acessibilidade dos consumidores; Consideração pelos 

Municípios da necessidade de efetuarem investimento em baixa, como forma de melhoria da eficiência 

das redes. Os objetivos principais deste Estudo são: Identificar as variáveis e fatores determinantes que 

contribuam para reforçar e assegurar a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas municipais 

em “baixa” do abastecimento de águas e tratamento e saneamento de águas residuais; Contribuir para a 

resolução dos problemas identificados nas áreas operacionais e de infraestruturas, identificando-se 

medidas a tomar; Identificar as necessidades de investimentos com vista a solucionarem-se os 

problemas diagnosticados contribuindo, desse modo, para a sustentabilidade dos sistemas; Contribuir 

para a criação de um modelo de gestão que assegure a eficiência e eficácia dos sistemas, a partir da 

análise técnica dos modelos tarifários em “baixa” em vigor e a criação de um modelo tarifário que 

respeite as características socioeconómicas e demográficas de cada um dos territórios e aproxime as 

tarifas entre os diversos municípios. A metodologia a prosseguir envolverá assim todos os Municípios da 

AMGAP – Associação de Municípios para a Gestão da Água Pública no Alentejo e a própria Associação, 

para assegurar o total conhecimento do Estudo, com vista à recolha de elementos do terreno, 

necessários à realização do trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto cinco) Conhecimento da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente no uso de 

competência subdelegada em matéria de administração urbanística – A Câmara tomou conhecimento 

da relação de despachos proferidos pelo senhor Vice-Presidente, no uso de competência subdelegada 

em matéria de administração urbanística. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto seis) Proposta de ratificação da 15.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou a 15.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa.   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto sete) Proposta de ratificação da 9.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara ratificou a 9.ª 

alteração ao Plano de Atividades Municipais. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito) Proposta de aprovação da 16.ª alteração ao Orçamento da Despesa – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 16.ª 

alteração ao Orçamento da Despesa.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto nove) Proposta de aprovação da 10.ª alteração ao Plano de Atividades Municipais – Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 10.ª 
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alteração ao Plano de Atividades Municipais. --------------------------------------------------------------------------------

Ponto dez) Proposta de aprovação da 9.ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos – Com três 

votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 9.ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto onze) Proposta de aprovação da 2.ª revisão ao Orçamento da Receita – Com três votos 

favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra, a Câmara aprovou a 2.ª revisão 

ao Orçamento da Receita. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto doze) Proposta de emissão de parecer sobre o licenciamento para exploração de Pedreira, sita 

na Herdade das Perdizes, em Viana do Alentejo – Com base na informação técnica da Divisão de 

Administração Urbanística e Serviços Urbanos, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável ao licenciamento da exploração da pedreira, sita na Herdade das Perdizes, em Viana do 

Alentejo, conforme requerido pela Empresa Fabrimar – Indústria de Rochas e Equipamentos, S.A.  --------  

Ponto treze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de maio de 2016, que 

concedeu a isenção do pagamento das taxas referentes à emissão de uma licença de ruido solicitada 

pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo 

e Aguiar, para a realização de um arraial popular no dia 3 de junho de 2016, na Quinta da Joana – A 

Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 27 de maio de 2016, através do 

qual isentou a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo e Aguiar, do pagamento das taxas inerentes à emissão da licença de ruído para a realização do 

arraial popular de fim de ano letivo na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, realizado no passado dia 3 

de junho.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto catorze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 27 de maio de 2016, que 

concedeu licença de ruido à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de 

Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar, para a realização de um arraial popular no dia 3 de junho de 

2016, na Quinta da Joana – A Câmara ratificou por unanimidade o despacho do senhor Presidente de 27 

de maio de 2016 que concedeu licença de ruído à Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo e Aguiar para a realização do arraial popular de final de 

ano letivo, que decorreu na Quinta da Joana, em Viana do Alentejo, no passado dia 3 de junho.  -----------  

Ponto quinze) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 3 de junho de 2016, que 

concedeu licença ao Clube BTT de Aguiar, para a realização da prova desportiva “II Trail Running do 

Clube BTT de Aguiar”, no dia 12 de junho de 2016 – Sem a presença do senhor Vereador Paulo 

Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, ratificar o 

despacho do senhor Presidente de 3 de junho de 2016, através do qual foi concedida licença à 
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Associação Galopar & Pedalar – Clube BTT de Aguiar para a realização da prova desportiva “II Trail 

Running do Clube BTT de Aguiar”, no dia 12 de junho de 2016. -------------------------------------------------------- 

Ponto dezasseis) Proposta de transferência de verba para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

(comparticipação nas despesas de conclusão do processo de legalização do campo de futebol) – Sem a 

presença do senhor Vereador Paulo Manzoupo por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três 

votos favoráveis, transferir para o Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar a importância de 2.000,00 € 

(dois mil euros) como comparticipação nas despesas do processo de legalização do campo de futebol de 

Aguiar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propósito do processo relativo ao campo de futebol de Aguiar, o senhor Presidente sublinhou que 

sempre foi intenção da família do Sr. Edgar Afonso doar o campo de futebol ao Grupo Cultural e 

Desportivo de Aguiar. Depois de várias vicissitudes, em 2012 tomaram posse novos órgãos sociais e a 

Associação em causa, que havia saído de uma situação muito negativa, passou a ter um rumo traçado. 

Com a aceitação da doação do campo de futebol, o património do Grupo Cultural e Desportivo de Aguiar 

ficou mais rico e consequentemente também o património público da freguesia e do próprio concelho. O 

senhor Presidente referiu que no dia 10 de junho, por ocasião do descerramento da placa do campo de 

futebol, teve oportunidade de enaltecer a família do Sr. Edgar Afonso, pelo gesto de generosidade e pelo 

cumprimento da palavra dada. O senhor Presidente acrescentou que num momento importante a nível 

desportivo para o concelho de Viana do Alentejo, todos os órgãos sociais do Grupo Cultural e Desportivo 

de Aguiar estão de parabéns, tal como a freguesia de Aguiar e este concelho. ------------------------------------- 

Ponto dezassete) Proposta de transferência de verba para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de 

Alcáçovas” (comparticipação nas atividades / festa de aniversário) – Sem a presença do senhor 

Vereador João Penetra por se encontrar impedido, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, 

transferir para o Grupo Coral “Os Trabalhadores de Alcáçovas” a importância de 400,00 € (quatrocentos 

euros) como comparticipação nas despesas de atividades a desenvolver, nomeadamente a sua festa de 

aniversário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dezoito) Proposta de aprovação de Declaração de Aceitação de Parceria entre o Município e a 

Cáritas Arquidiocesana de Évora – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a 

Câmara deliberou por unanimidade aprovar a Declaração de Parceria entre o Município de Viana do 

Alentejo e a Cáritas Arquidiocesana de Évora, visando essencialmente o seguinte: 

- Promoção de ações de sensibilização sobre a violência doméstica e de género; --------------------------------- 

- Contribuir para a boa implementação das ações previstas em matéria de combate à violência doméstica 

e à discriminação; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- Contribuir para a mudança de mentalidades e atitudes, no sentido de um maior respeito pelos direitos 

humanos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto dezanove) Proposta de transferência de verba para o Agrupamento de Escolas de Viana do 

Alentejo (material didático e pedagógico para o Ensino Pré-Escolar) – Sob proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para o Agrupamento 

de Escolas de Viana do Alentejo a importância de 400,00 € (quatrocentos euros) como comparticipação 

nas despesas de aquisição de material didático e pedagógico para os alunos do ensino pré-escolar, 

correspondendo 100,00 € (cem euros) a cada uma das quatro salas existentes no concelho. ------------------ 

Ponto vinte) Proposta de transferência de verba para a Associação Grupo de Cantares Populares “Seara 

Nova” (apoio ao Grupo de Teatro da Secção Cultural “O Restolho”) – Sob proposta da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação 

Grupo de Cantares Populares “Seara Nova”, a importância de 200,00 € (duzentos euros) como 

comparticipação nas despesas de organização de atividades de teatro amador, por parte da Secção 

Cultural “O Restolho”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e um) Proposta de transferência de verba para o Sporting Clube de Viana do Alentejo – Sob 

proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano, a Câmara deliberou por unanimidade 

transferir para o Sporting Clube de Viana do Alentejo a importância de 1.100,16 € (mil e cem euros e 

dezasseis cêntimos) relativa a transporte da modalidade Futebol, ao abrigo do Regulamento de Apoio 

Financeiro às Modalidades Desportivas. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e dois) Proposta de transferência de verba para o Sport Club Alcaçovense – Sem a presença 

do senhor Vice-Presidente por se encontrar impedido e sob proposta da Divisão de Desenvolvimento 

Social e Humano, a Câmara deliberou, com três votos favoráveis, transferir para o Sport Clube 

Alcaçovense a importância de 1.100,16 € (mil e cem euros e dezasseis cêntimos) relativa a transporte da 

modalidade Futebol, ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Modalidades Desportivas. --------- 

Ponto vinte e três) Proposta de emissão de parecer desfavorável relativamente à constituição de 

compropriedade nos prédios rústicos denominados “Marmeleira”, após audiência prévia – Na reunião 

de 4 de maio de 2016, a Câmara manifestou a intenção de emitir parecer desfavorável quanto à 

constituição de compropriedade nos prédios rústicos denominados “Marmeleira”, inscritos sob os 

artigos matriciais números 64 e 65, ambos da Secção M, da freguesia de Viana do Alentejo, concelho de 

Viana do Alentejo, na sequência do pedido apresentado por Eduardo Cachapa Santos, uma vez que o 

negócio jurídico em apreço visaria ou dele resultaria parcelamento físico em violação ao regime legal dos 

loteamentos urbanos, em virtude da exiguidade das quotas ideais a transmitir para qualquer 

rendibilidade económica não urbana, nos termos do artigo 54.º, n.º 2 da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 
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alterada pelas Leis n.º 165/99, de 14 de setembro, n.º 64/2003, de 23 de agosto, n.º 10/2008, de 20 de 

fevereiro, n.º 79/2013, de 26 de dezembro e n.º 70/2015, de 16 de julho. ------------------------------------------ 

Realizada a audiência prévia do interessado, prevista nos artigos 121.º e seguintes do novo Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e não tendo havido 

qualquer manifestação por parte do requerente, a Câmara, por unanimidade, confirmou o parecer 

desfavorável, com os fundamentos acima invocados. --------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e quatro) Proposta de fixação de preços de ocupação de tendas e stands na Feira do 

Chocalho de 2016 – O senhor Presidente apresentou a seguinte proposta de fixação de preços relativos à 

ocupação de stands e tendas na Feira do Chocalho de 2016: 

1) Zona de Restauração e Tasquinhas: 

- Stands de 9 m2 a ocupar por entidades sedeadas no concelho ………………………………………. 105,00 € + IVA 

- Stands de 9 m2 a ocupar por entidades não sedeadas no concelho ………………………………… 205,00 € + IVA 

2) Zona Empresarial e de Exposição: 

- Stands de 9 m2 a ocupar por organizações sedeadas no concelho, à exceção das que desenvolvam a 

atividade chocalheira ……………………………………………………………………………………………………….. 100,00 € + IVA 

- Stands de 9 m2 a ocupar por organizações não sedeadas no concelho …………………………… 200,00 € + IVA 

- Tenda branca de 9 m2 a ocupar por organizações não sedeadas no concelho ………………….. 25,00 € + IVA 

3) Zona Institucional: 

- Tenda branca de 9 m2 a ocupar por organizações não sedeadas no concelho ………………….. 25,00 € + IVA 

O senhor Vereador João Penetra referiu que a sua posição quanto a esta matéria é semelhante à dos 

anos anteriores, ou seja, considera que à exceção dos restaurantes e tasquinhas, não se deveria cobrar 

qualquer importância pela disponibilização de stands e tendas como forma de incrementar e incentivar a 

participação nesta Feira. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A propósito de incentivos de participação, o senhor Presidente recordou que tal como no ano passado, 

quem participar este ano na Feira do Chocalho, terá um desconto na ocupação do espaço na Feira 

D’Aires. Votada a proposta, foi a mesma aprovada com três votos favoráveis e um voto contra por parte 

do senhor Vereador João Penetra. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e cinco) Proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente de 3 de junho de 2016 

que aprovou o número máximo de inscrições para o Programa Ocupacional de Tempos Livres “Summer 

2016”, o preço das respetivas inscrições e o preço das refeições – Proveniente da Divisão de 

Desenvolvimento Social e Humano foi apresentada uma proposta de ratificação do despacho do senhor 

Presidente, exarado a 3 de junho corrente e que determinou o seguinte quanto ao Programa 

Ocupacional de Tempos Livres “Summer 2016”: 



CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO ALENTEJO 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15/06/2016  Fl.14 

  

 __________  

 ____________   __________  

 ____________   __________  

 

A) Número máximo de inscrições por freguesia: 45 ------------------------------------------------------------------------ 

B) Montante a pagar pela inscrição: 

> Crianças incluídas no escalão A de Ação Social Escolar – 5,00 €; ----------------------------------------------------- 

> Crianças incluídas no escalão B de Ação Social Escolar – 10,00 €; ---------------------------------------------------- 

> Crianças sem direito a subsídio no âmbito da Ação Social Escolar – 20,00 €. ------------------------------------- 

C) Preço das refeições: 

> Crianças – 1,46 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

> Adultos – 4,10 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à proposta de ratificação das decisões tomadas, disse o senhor Vereador João Penetra estar de 

acordo com todas elas, à exceção da fixação de um número máximo de inscrições. Em sua opinião, não 

deveria existir limitação no número de inscrições, proporcionando a todos a oportunidade de usufruírem 

do Programa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A este propósito, o senhor Presidente referiu que existem vários aspetos logísticos inerentes ao 

funcionamento das atividades que não são fáceis de resolver tecnicamente se ultrapassado um 

determinado número de participantes. O senhor Presidente, ainda a este propósito, disse que há 

situações que o surpreendem, designadamente o facto de atualmente, com menos recursos do que em 

2009, haver gente nas redes sociais a reclamar “o ideal”, ou seja, anteriormente não havia nada e hoje 

exige-se o ideal … -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente perguntou como era resolvida esta situação em 2009 tendo o senhor Vereador João 

Penetra respondido que em Aguiar e em Alcáçovas as atividades de tempos livres no Verão eram 

proporcionadas por Associações. Acrescentou que se o Município passou a poder proporcionar essas 

atividades, ainda bem que assim é e a sua discordância é simplesmente quanto ao números clausus 

principalmente em Viana que é onde a procura é maior. Disse ainda este Vereador que se em 2009 não 

existiam estas atividades e agora existem, a sua proposta é apenas de melhoria, permitindo a 

participação de todos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Vice-Presidente perguntou se na gestão CDU aceitavam inscrições sem limite para a Oficina da 

Criança, tendo o senhor Vereador João Penetra respondido que em virtude de existirem também 

atividades de tempos livres no Centro Infantil (creche), não tem conhecimento da existência de 

inscrições para a Oficina da Criança que não pudessem ter sido aceites. A propósito de limitação de 

inscrições para a Oficina da Criança, o senhor Presidente referiu que as mesmas eram limitadas pela 

possibilidade de transporte para a Piscina da Aminata, em Évora. O senhor Vice-Presidente disse que 

independentemente de todos os executivos desejarem sempre o melhor para os seus munícipes, o certo 
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é que tecnicamente não há condições para se aceitarem todas as inscrições, nem agora, nem quando 

existia a Oficina da Criança e é bom que isto esteja presente na discussão do assunto. ------------------------- 

O senhor Vereador João Penetra reafirmou que a sua postura “não é de concorrência com ninguém mas 

sim de tentar melhorar aquilo que considera necessário”. Acrescentou não saber se com a limitação de 

inscrições para o Programa Summer ficará muita gente sem possibilidade de participação pelo que 

sugeriu até a possibilidade de cooperação com alguma Associação por forma a poder responder a todos.  

O senhor Presidente recordou que durante a gestão CDU nem sequer as crianças eram transportadas, à 

hora do almoço, para a Escola Dr. Isidoro de Sousa e perguntou porquê. O senhor Vereador João Penetra 

respondeu que provavelmente terá sido por dificuldades logísticas e que é natural que à medida que o 

tempo avança, se vá progredindo. O senhor Presidente, a este propósito, respondeu que isso é assim 

mas apenas quando os recursos acompanham, o que não é o caso. Recordou que numa sessão da 

Assembleia Municipal lançou o desafio de lhe indicarem um período, durante a gestão CDU, em que as 

transferências do Orçamento do Estado tivessem sido reduzidas durante dois anos consecutivos, não 

tendo havido, evidentemente, resposta. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Disse ainda o senhor Presidente que no Programa Summer tenta-se oferecer qualidade aos participantes 

e este ano até foi introduzida mais uma quinzena. Contudo, neste período de crise, não é possível ao 

Município dar a resposta integral que as situações exigem. Disse ainda o senhor Presidente que em 

qualquer programa promovido por outros Municípios se assiste à limitação de inscrições. -------------------- 

O senhor Vereador João Penetra referiu que não tem conhecimento de que em Aguiar e Alcáçovas exista 

qualquer problema com o número máximo de inscrições para este Programa, contrariamente ao que 

sucede em Viana em que há mais procura. Assim, em sua opinião, considera que a sugestão que fez 

deverá ser tida em consideração. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta de ratificação do despacho do senhor Presidente foi então votada tendo sido aprovada com 

três votos favoráveis e uma abstenção por parte do senhor Vereador João Penetra. ---------------------------- 

Ponto vinte e seis) Proposta de atribuição do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com 

base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade atribuir o cartão social do reformado, 

pensionista e idoso aos seguintes munícipes: 

- Joaquina Augusta Rafael Reto, de Viana do Alentejo; -------------------------------------------------------------------- 

- Constança Maria Pais Caldeirinha, de Alcáçovas; -------------------------------------------------------------------------- 

Ponto vinte e sete) Proposta de renovação do cartão social do reformado, pensionista e idoso – Com 

base na proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano e ao abrigo do Regulamento 

Municipal respetivo, a Câmara deliberou por unanimidade proceder à renovação do cartão social do 
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reformado, pensionista e idoso de Angelina Rosa Tapisso Caxola, de Viana do Alentejo. ------------------------

Ponto vinte e oito) Proposta de aprovação do Programa Preliminar da Empreitada de Requalificação do 

Centro Histórico de Viana do Alentejo – Fase 2 – O senhor Presidente referiu que a futura Empreitada 

de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do Alentejo, corresponde à segunda 

fase da intervenção no Centro Histórico da vila. O Programa Preliminar da Empreitada global previu logo 

duas fases para a execução da Obra e foi aprovado na reunião da Câmara Municipal a 28 de setembro de 

2011, não havendo pois necessidade de aprovação de novo Programa Preliminar. ------------------------------- 

Ponto vinte e nove) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da adjudicação da Empreitada de Requalificação do Centro 

Histórico de Viana do Alentejo – Fase 2 – Pretende-se proceder à abertura de concurso público para 

adjudicação da Empreitada de Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Viana do 

Alentejo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O preço base a considerar será de 1.400.000,00 €, pelo que o contrato a celebrar terá como valor 

máximo 1.484.000,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O prazo de execução da Empreitada será de 9 meses, prevendo-se que em 2016 ocorra 20% da despesa 

e o remanescente em 2017, concretamente: 

a) 2016 – 296.800,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) 2017 – 1.187.200,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de 

maio; 64/2012, de 20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e 22/2015, de 17 de março, dado 

que a despesa inerente à celebração do contrato em causa ultrapassa o ano em curso, a Câmara 

deliberou por unanimidade solicitar prévia autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos 

encargos plurianuais decorrentes da mesma. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto trinta) Proposta de pedido de autorização à Assembleia Municipal para assunção dos 

compromissos plurianuais decorrentes da aquisição de um autocarro – Pretende-se abrir concurso 

público para o fornecimento de um Autocarro cujo preço base será fixado em 95.000,00 €. ------------------ 

Assim sendo, o contrato a celebrar terá o valor máximo de 95.000,00 €, acrescido de 23% de IVA, o que 

perfaz a importância total de 116.850,00 €, a pagar em 7 prestações, previsivelmente do seguinte modo:  

a) Em 2016, cinco prestações que totalizam a importância de 85.183,32 €; ----------------------------------------- 

b) Em 2017, duas prestações que totalizam a importância de 31.666,68 €. ----------------------------------------- 

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, 

aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, com a redação dada pelas Leis n.ºs 20/2012, de 14 de 
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maio; 64/2012, de 20 de dezembro; 66-B/2012, de 31 de dezembro e 22/2015, de 17 de março, dado 

que a despesa inerente à celebração do contrato em causa ultrapassa o ano em curso, a Câmara 

deliberou por unanimidade solicitar prévia autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos 

encargos plurianuais decorrentes da mesma. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto trinta e um) Proposta de transferência de verba para a Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Viana do Alentejo – Sob proposta da Divisão de Desenvolvimento Social e Humano a 

Câmara deliberou por unanimidade transferir para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Viana do Alentejo a importância de 1.300,00 € (mil e trezentos euros) como comparticipação das 

despesas suportadas pela Associação a nível da formação profissional do Corpo de Bombeiros 

Voluntários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto trinta e dois) Proposta de alteração da propriedade do lote n.º 32 sito na ZIVA, passando de José 

Manuel Letras Baião para João Luis Serpa Baião – O senhor Presidente apresentou uma carta de José 

Manuel Letras Baião, proprietário do lote de terreno número trinta e dois, sito na Zona Industrial de 

Viana do Alentejo. Este lote foi um dos que em tempos foi objeto de deliberação da Câmara Municipal 

no sentido da reversão a favor do Município, devido ao proprietário não ter cumprido os prazos de início 

da construção. Esta situação (e outras semelhantes) foi objeto de um processo em Tribunal, tendo este, 

volvidos vários anos, determinado que o particular não é obrigado a devolver o lote ao Município, 

devendo contudo iniciar a respetiva construção até ao próximo dia 15 de outubro de 2016. ------------------ 

É neste contexto que o proprietário do lote número trinta e dois – Sr. José Manuel Letras Baião – se 

dirige à Câmara a solicitar que a propriedade do lote passe para o seu filho João Luis Serpa Baião para 

que o mesmo instale no lote uma firma de reparações de carros de frio. Este pedido foi previamente 

analisado pelo Gabinete Jurídico do Município tendo concluído pela possibilidade de transferência da 

propriedade do lote desde que a Câmara assim o delibere e ficando o novo proprietário com a obrigação 

de cumprimento do prazo determinado pelo Tribunal. ------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente, atendendo ao exposto e abstendo-se de tecer quaisquer comentários acerca dos 

processos de reversão dos lotes, propôs que a propriedade do lote número trinta e dois sito na Zona 

Industrial de Viana do Alentejo passe para João Luis Serpa Baião, para a finalidade já indicada e com a 

obrigatoriedade de cumprimento do prazo imposto pelo Tribunal. ---------------------------------------------------- 

Esta proposta foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------  
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--- O senhor Presidente declarou encerrada a reunião às dezoito horas e trinta minutos, tendo a minuta 

desta ata sido aprovada por unanimidade no final da mesma.  --------------------------------------------------------  

 

      Eu,                                                                                                              , Chefe da D.G.R., a subscrevi. 

 

O Presidente, 

 

 

 

 

Os Vereadores, 


